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ZPRACOVALA: Bc. Kopečková Jitka

Mateřská škola Krnov, Maxima Gorkého 22, okres Bruntál, příspěvková organizace

Č.j. 832/2020
Zpracování výroční zprávy dle §7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
název školy:

Mateřská škola Krnov, Maxima Gorkého 22, okres Bruntál,
příspěvková organizace

adresa školy:

Maxima Gorkého 22, Krnov, 79401

e-mail:

krnov@msgorkeho.cz

datová schránka:

c5mp7af

webové stránky:

www.msgorkeho.cz

telefon MŠ:

554 616 213, 736 402 572

telefon ŠJ:

554 620 983

IČO:

45234647

IZO MŠ:

107 620 383

účet MŠ:

153242035/0300

účet SRPŠ:

248148068/0300

ředitelka školy:

Bc. Kopečková Jitka

právní forma:

příspěvková organizace

Usnesením Zastupitelstva města Krnova na základě zřizovací listiny, č. j. 347/28 ze dne
17. 12. 1993 ve smyslu §14, odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě
ve školství a zákona č. 367/1990 Sb. §14 odst. 1., je od 1. 1. 1994 mateřská škola právním
subjektem - příspěvkovou organizací, zřízenou usnesením ve znění pozdějších úprav.
Identifikátor právnické osoby - 600 131 106
Ředitelka je současně statutárním orgánem právnické osoby.
zřizovatel :

Město Krnov

adresa:

Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov

právní forma:

Město (městský úřad)

IČO:

296139
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CHARAKTERISTIKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

MŠ

MŠ tvoří jednopatrová budova s dlouholetou tradicí, součástí budovy je školní jídelna
a pěkně vybavená zahrada s tématikou CIRKUS.
MŠ je velmi dobře umístěna – blízko centra města, důležitých veřejných institucí.
Dobrá dostupnost kulturního, sportovního, estetického a společenského dění.
Rozmanitost vycházek – město, sportovní zařízení i blízká příroda – řeka, zahrádky,
park.
V budově školy je zřízena menší tělocvična s novým povrchem a výtvarná dílna.
MŠ má moderně vybavený interiér, dostatek novodobých hraček a výchovně
vzdělávacích pomůcek, materiálů, nářadí a náčiní.
Výzdoba MŠ je pravidelně obměňována v souladu s ročním obdobím. Na výzdobě se
podílí děti se svými výrobky a p. učitelky, které tuto dětskou prezentaci dotváří.
MŠ má veřejně přístupnou zahradu v měsících květen – říjen – dle počasí, v pondělí
až pátek od 16.30 hod. do 19.00 hod. a v sobotu a ve svátky již od 15.00 hod. do
19.00 hod.
MŠ je čtyřtřídní. Kapacita MŠ 105 dětí. V tomto školním roce navštěvovalo MŠ 97
dětí. Děti ve třídách jsou rozděleny dle ročníků. Třídy jsou složeny většinou nejvíce ze
dvou ročníků.
(organizace MŠ – střídání v jídelně, šatnách, na zahradě, organizace práce dne).
1. třída: Kuřátka (22 dětí)
2. třída: Koťata (27 dětí)
3. třída: Broučci (24 dětí)
4. třída: Motýlci (24 dětí)

PROVOZ ŠKOLY A POČTY DĚTÍ
MŠ s celodenním provozem:

od 6.00 hod. – 16.30 hod.

Počet tříd v provozu:

4

Počet zapsaných dětí:

97

Odklad školní docházky :

2

Úplata za předškolní vzdělávání činila 500,- Kč měsíčně. Stravné 32,- Kč/den, děti s odkladem školní
docházky 35,- Kč/den.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM“
Kurikulum bylo zpracováno dle RVP PV č.j. 32405/2004-22 ředitelkou MŠ Bc. Kopečkovou Jitkou.
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MOTTO:
Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mne udělat a zapamatuji si na
celý život.

VIZE ŠKOLY:
•
•

•

Vytvářet dětem takové prostředí, kde se budou cítit bezpečně a kde jsou respektovány, což
jim umožňuje chovat a vyvíjet se zcela přirozeně.
Dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních
předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, základy
pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, schopnost být samo sebou a zároveň přizpůsobit se
v sociální komunitě.
Vytvořit základy pro celoživotní učení i základy pro schopnost jednat v duchu lidských a
etických hodnot.

CHARAKTERISTIKA ŠVP „KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM“
Tento dokument byl zpracován na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání,
vychází ze základních požadavků pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku, z RVP
č. j. 32405/2004-22, respektuje hlavní cíle předškolního vzdělávání:
1. rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
2. osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
3. získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost
působící na své okolí
Průběžné naplňování cílů směřuje k vytvoření základu pro postupné budování klíčových
kompetencí:
• kompetenci k učení
• kompetenci k řešení problémů
• kompetenci komunikační
• kompetenci sociální a personální
• kompetenci činnostní a občanskou
Obsah dokumentu je strukturován do oblastí, které reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený
život, zrání i učení.
Jednotlivé oblasti vzdělávání jsou rozděleny na základě vztahů, které si dítě postupně vytváří
k sobě samému, k druhým lidem i k okolnímu světu.
Interakčních oblastí v Rámcovém programu je pět a pro předškolní vzdělávání jsou nazvány:
1. Dítě a jeho tělo - oblast biologická
Záměr vzdělávacího úsilí - stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte,
podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní
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kulturu, rozvíjet pohybové i i manipulační dovednosti dětí, učit je sebeobslužným
dovednostem a vést je k zdravým životním návykům a postojům.
2. Dítě a jeho psychika - oblast psychologická
Záměr vzdělávacího úsilí - podporovat duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost a
odolnost dítěte, rozvoj intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle,
stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, povzbuzovat je
v dalším rozvoji, poznávání a učení.
3. Dítě a ten druhý - oblast interpersonální
Záměr vzdělávacího úsilí - podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému,
posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto
vztahů.
4. Dítě a společnost - oblast sociálně kulturní
Záměr vzdělávacího úsilí - uvést dítě do společenství ostatních lidí, do života v lidské
společnosti i do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky a
postoje, přijmout základní všeobecně uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a
podílet se na utváření společenské pohody.
5. Dítě a svět - oblast environmentální
Záměr vzdělávacího úsilí - založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho
dění, o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče globálními
problémy celosvětového dosahu – a vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte
(člověka) k životnímu prostředí.
Formy vzdělávání jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, na vyváženosti spontánních
aktivit, řízených činností v menších či větších skupinách nebo individuálně, vycházejí z dětské
volby, zvídavosti, z potřeby objevovat.
Zařazujeme aktivity, obsahující prvky hry a tvořivosti. Nezbytnou součástí je i tvořivá
improvizace, pružné reagování na okamžitou situaci.
Pedagogové volí vhodné metody a formy práce k dosažení klíčových kompetencí, vytvářejí
podnětné prostředí. Probouzejí aktivní zájem v dítěti a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat
a objevovat, i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže.
Zaměřujeme se na prožitkové a kooperativní učení, situační učení a učení hrou a činnostmi.
Vzdělávání dětí se specializovanými potřebami a dětí mimořádně nadaných
Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné.
Pro tyto děti však obvykle vyžadují některé další podmínky např. v oblasti
věcného prostředí, životosprávy dětí, psychosociálního klimatu, organizace vzdělávání,
personálního a pedagogického zajištění, spolupráce MŠ s rodinou.
Přicházejí k nám i děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Usilujeme
o zlepšení spolupráce s rodiči a individuálním přístupem na dítě kladně působit,
povzbuzovat je, vést je k hygieně, sebeobsluze apod.
Dětem s poruchami řeči se věnujeme individuálně, spolupracujeme s logopedem
PaedDr. Stodůlkovou, zařazujeme jazykové chvilky, procvičení mluvidel, hybnosti jazyka.
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Doplňující programy, projekty a další aktivity
V první polovině školního roku probíhal předplavecký výcvik pro děti posledního ročníku, dle
zájmu rodičů – 10 hodin výuky. Není povinné, rodiče přihlašují děti dle vlastního rozhodnutí.
Platba za kurz je vybírána v MŠ a placena Plavecké škole Ing. Josefa Petríka. Zpět z bazénu do
MŠ děti vozí autobus, platba za autobus je zahrnuta v kalkulaci za kurz. Letos se zúčastnilo
26 předškolních dětí.
V zimním období se mohly děti přihlásit na lyžařský kurz, který pořádala Lyžařská škola
Eskimák pod vedením odborných lyžařských instruktorů. Kurz byl týdenní, avšak 2 dny se
nekonal - vzhledem k nepříznivému počasí. Jinak probíhal vždy v dopoledních hodinách,
vraceli jsme se na oběd do MŠ, doprava autobusem. Rodiče hradili celou částku kurzovného
lyžařské škole (2 dny jim byly vráceny). Se skupinou vždy jel pedagogický doprovod z MŠ,
ředitelka školy a jedna učitelka. V tomto školním roce se zúčastnilo kurzu 13 dětí.
Také letos proběhl kurz bruslení na zimním stadionu pod vedením odborných instruktorů
z hokejového klubu. Účastnilo se 30 předškolních dětí. Vzhledem k epidemiologické situaci
COVID-19 proběhly jen 4 lekce, zbytek zrušeno, peníze rodičům vráceny.
Během školního roku až do 9.3. 2020 děti mohly přímo v MŠ - v tělocvičně školy navštěvovat sportovní hry – pořádané Atletikou človíček. Vždy v pondělí – starší děti třídy
KOŤATA od 14.30 do 15.10 hod., mladší děti MOTÝLCI od 15.15 do 15.55 hod., v úterý pak
od 15.00 hod. děti ze třídy BROUČKŮ.
Vzhledem k epidemiologické situaci naplánované aktivity – výlety, besídky, slavnosti
a sportovní akce, olympiáda – vše zrušeno a odvoláno.
Konala se pouze oslava Dne dětí v dopoledních hodinách v MŠ – PROGRAM – Z pohádky do
pohádky – pouze s dětmi a pedagogy.
Po částečném rozvolnění – jsme se pak rozloučili se školáky – dětmi nastupujícími do 1.třídy
ZŠ – spolu s rodiči. Pasování školáků proběhlo v odpoledních hodinách na školní zahradě se
slavnostním šerpováním, dárky, programem a posezením při opékání buřtíků.

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ MŠ:
PEDAGOGOVÉ

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI

ZAMĚSTNANCI ŠJ

8+1

2

3

Edukační činnost byla ve třídách zajištěna kvalifikovanými pedagogy 8 :
Údaje o pedagogických pracovnících
Ped.
Funkce
Úvazek
pracovníci
1.
Učitelka +
1,0
ředitelka
2.
Učitelka
1,0
3.
Učitelka
1,0
4.
Učitelka
1,0
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Počet let
praxe
41

Stupeň
vzdělání
VŠ

Uč. MŠ/ Bc.

42
41

SŠ
SŠ
SŠ

Uč. MŠ
Uč.MŠ
Uč.MŠ

40

Aprobace
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5.
Učitelka
1,0
39
SŠ
6.
Učitelka
1,0
36
SŠ
16
7.
Učitelka
1,0
SŠ
4
8.
Učitelka
1,0
SŠ
9.
Učitelka
0,2
1
SŠ
Učitelky: Šturcová Jana, zástupce
Bráníková Vladimíra
Matýsková Irena
Hadačová Irena
Baťková Eva
Smějová Hana
Snášelová Dominika
Gřundělová Jana
Z projektu Šablon: školní asistent: Gřundělová Jana, úvazek 0,5
Na zástupu za dlouhodobou nemocenskou se podílela uč. MŠ: Pavlisková Věra
Ředitelka MŠ: Bc. Kopečková Jitka

Uč. MŠ
Uč.MŠ
Uč.MŠ
Uč. MŠ
Uč. MŠ

Údaje o nepedagogických pracovnících

Vedoucí školní jídelny
Školnice
Uklízečka
Hlavní kuchařka
Pomocná kuchařka
Údržbářské práce
Správce otevřené zahrady

Počet
pracovníků
1
1
1
1
1
1
3

úvazek
0,5
1
1
1
1
DPP
DPP

O chod a čistotu provozu pečovaly provozní zaměstnankyně: (obě SŠ s maturitou)
Školnice:
Ryšánková Martina
Uklizečka:
Konvičková Pavla
Od 9. 3. 2020 nastoupila další nepedagogická pracovnice – uklízečka Jana Frýdlová na
zkrácený úvazek – 25 hod/týden. (vyšlo dle nového financování škol)
Stravování zajišťovaly zaměstnankyně školní jídelny:
vedoucí ŠJ:
Kopečková Lenka (SŠ s maturitou)
hlavní kuchařka:
Vysloužilová Ivona (vyučená v oboru)
pomocná kuchařka: Čanecká Janetta

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY
K 1. září 2019 nastoupilo do MŠ 23 nově přijatých dětí.
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POČET DĚTÍ V MŠ VE ŠK. ROCE 2019/2020:

Z TOHO K 1. 9. 2019 NOVĚ PŘIJATÝCH

97

23

Přijímací řízení
Zápis dětí do MŠ na následující školní rok probíhal netradičně, bez přítomnosti dětí a někdy
i rodičů – z důvodu COVID-19, v době od 4. 5. 2020 do 7. 5. 2020 v souladu s rozhodnutím
zřizovatele a byl oznámen vyhláškou zřizovatele. Přijímací řízení probíhalo zejména
elektronicky, měli jsme zřízen i elektronický předzápis a menší polovinou žadatelů byl využit.
Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita
školy.
V souladu s § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. se předškolní vzdělávání organizuje pro děti
ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Rodiče dětí s odloženou povinnou školní docházkou předloží
rozhodnutí o odkladu potvrzené ZŠ.
Dítě mladší 3 let věku lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze tehdy, kdy je připraveno
plnit požadavky stanovené rámcovým programem pro předškolní vzdělávání a ŠVP dané MŠ.
Stává se tak dítětem MŠ se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími.
Dítě do MŠ přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka MŠ. Žádost o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání mohou rodiče obdržet u zápisu, mají možnost si ji stáhnout
z webových stránek, kde je dostatek informací k zápisu i využít elektronického předzápisu.
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se vydává do 30 dnů po zápisu. Pro všechny
nové děti se stanovuje zkušební pobyt na dobu tří měsíců.
Při umístění do tříd je brán v úvahu zájem rodičů, a především jsou zohledněny potřeby dětí.
Rodiče předávají ředitelce školy vyplněnou dokumentaci o dítěti ve stanoveném termínu.
MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním
(kromě dětí s povinnou školní docházkou), má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Ředitelka rozhodne o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání dle platných kritérií, stanovených zvláštní směrnicí.

VÝSLEDKY ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Počet dětí u zápisu 4. 5. – 7. 5. 2020:

27

Počet nepřijatých dětí:

0

z toho umístěných v jiných MŠ:
Počet přijatých dětí:
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21 + 1 individ.
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POČET ODCHÁZEJÍCÍCH DĚTÍ Z MŠ K 31. 8. 2020
Počet dětí, které ukončily předškolní vzdělávání:

21

Počet dětí, které měly ukončit školní docházku:

26

Počet dětí, které se odstěhovaly:

3

CELKOVÝ POČET ODCHÁZEJÍCÍCH DĚTÍ:

24

POČET DĚTÍ S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Počet dětí s odkladem ŠD

5

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠVP
V mateřské škole pracují pedagogové s dlouholetou praxí, čerpají ze svých zkušeností.
Nově příchozím kolegyním je věnována podpora a pomoc při začlenění do vzdělávacího
procesu, spolupracují s ostatními učitelkami, sdílejí. Uváděla jsem do praxe Janu
Gřundělovou, učitelku právě vystudovanou.
Přínosem jsou také pedagogické praxe studentů SPgŠ – nové trendy, zpestření života v MŠ.
Velkou pomocí je školní asistent – z projektů EU, ŠABLON.
ŠVP je zpracován dle platných dokumentů, aktuálně byl upravován a doplňován dle dalších
vyhlášek a nařízení. Stále však pracujeme i s dalšími vzdělávacími publikacemi (Barevné
kamínky, metodickými příručkami apod.), reagujeme na podmínky vzdělávání.
Pedagogická činnost odpovídala poslání školy, její vizi, cílům ŠVP.
Byla zajišťována řádná bezpečnost dětí, děti byly poučovány aktuálně k činnostem,
ale i průběžně, opakovaně. Zápisy v třídní knize.
Ve vztazích mezi sebou a dětmi byla pěstována vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost,
zdvořilost, pomoc.
Dobrá spolupráce s rodiči, komunikace, tvořivé dílny, rodinné odpoledne, besídky, rozloučení
se školáky.
Při edukační činnosti doporučuji dále se snažit o práci se skupinami, kooperativní učení,
prožitkové učení, individuální činnost, vytvářet prostředí a situace takové, aby děti pracovaly
více samostatněji, měly možnost vlastní volby, rozhodování, ale také pocit zodpovědnosti za
své rozhodnutí, činnosti.
Zaměřit se také na předčtenářskou pregramotnost, čtení dětem, obrázkové čtení,
matematickou pregramotnost, rozvíjení logického myšlení – propojovat souvislosti,
polytechnické vzdělávání – využití LEGO EDUCATION, DUPLO – mladší děti.

Výroční zpráva 2019/2020

Mateřská škola Krnov, Maxima Gorkého 22, okres Bruntál, příspěvková organizace

PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Základním prvkem ochrany před společensky nežádoucími jevy je výchova ke zdravému
způsobu života od nejútlejšího věku. Myšleno v pojetí holistickém to znamená ve složce
tělesné, duševní a sociální, kdy tyto složky jsou navzájem propojeny a tvoří spolu
harmonickou jednotu.
ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO MŠ
V předškolním věku mezi kompetence podpory zdraví a zdravého životního stylu, které jsou
zároveň prevencí společensky nepřijatelných jevů patří
• sebedůvěra, samostatnost a sebejistota
• podpora zkušeností, které poskytují potěšení a touhu účastnit se pohybových aktivit
• schopnost přizpůsobení se životu v sociální komunitě, vnímavý a otevřený vztah
k okolnímu světu, schopnost přiměřeně kriticky myslet a rozhodovat se
• seberozvíjení
• motivace k aktivnímu poznávání a prožitkům
• rozvoj tvořivosti a estetického cítění
• systematický rozvoj dovedností, které vedou k osvojení zdravého životního stylu,
zdravotní prevence
Rodiče, mateřská škola a prevence
Mateřská škola může při dobré spolupráci s rodinou mnoho již založených rizikových prvků
chování eliminovat. Navození otevřeného a oboustranně prospěšného vztahu s rodiči je
proces, do kterého jsou rodiče vtahováni prostřednictvím dětí. Pohodové, otevřené klima
v mateřské škole, dítě aktivní, samostatné a sebejisté, zlepšuje spolupráci s rodiči a jejich
podporu školní práce a samozřejmě rodiče zpětně pozitivně ovlivňuje.
Stát, obec a mateřská škola
Předškolní vzdělávání je dnes vnímáno mimo jiné také jako důležitý počátek pozitivního
socializačního procesu, který je významný pro další rozvoj dětí a jejich společenské začlenění.
Je tím zároveň naplňována i Úmluva o právech dítěte a strategický program Světové
zdravotnické organizace pro Evropu „Zdraví pro všechny ve 21. století“
Optimálním preventivním působením je důsledná realizace Rámcového programu pro
předškolní vzdělávání – vlastním zpracovaným Školním vzdělávacím programem pro naši MŠ
„Krok za krokem celým rokem“.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Studium DVPP probíhalo ve školním roce ve čtyřech rovinách:
Výroční zpráva 2019/2020
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•

účast na kurzech a seminářích

Pedagogové: vzdělávání – semináře KVIC, projekty EU, environmentální zaměření,
polytechnické vzdělávání, nové trendy ve vzdělávání, tvořivé činnosti, tvoření v přírodě,
využití přírodních materiálů.
Zaměstnanci ŠJ: semináře k provozu ŠJ, hygieně, bodů HACCP
•

pedagogické rady
vzájemné předávání zkušeností, metodických materiálů, prezentace informací ze
seminářů, pracovních cest, poraden, diskuze o vzdělávání, RVP PV, ŠVP, TVP,
materiály z internetového webu – Portál MŠ, zpracování integrovaných bloků,
témat

•

samostudium
studium metodických materiálů, pedagogických publikací, zpracování témat pro
TVP, výroba metodických pomůcek, práce na PC



studium VŠ
Jana Šturcová studium UP OLOMOUC FF – studium 2. ročníku bakalářského oboru
ŘÍZENÍ VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ
Dominika Snášelová UP OLOMOUC PF – studium 1. ročníku bakalářského oboru
UČITELSTVÍ PRO MŠ A SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Akce a činnosti školy:
První pololetí 2019/2020





4.9.2019 - schůzka SRPŠ, která se konala v tělocvičně školy v 15:15 hod.
Atletický trojboj pro děti – atletika človíček
Ve čtvrtek, dne 19. 9. 2019 v 9.00 hod. na Městském atletickém stadionu v Krnově
proběhly atletické závody, bylo vybráno reprezentační družstvo za MŠ.
Získali jsme 2 medaile – stříbrnou za běh – Alice Zuzaníková, bronzovou za hod –
Tošenovjan Michal.
Africká kultura v MŠ
V úterý, dne 23. 9. 2019 v 9.15 hod. jsme se seznámili s autentickou africkou folklórní
hudbou, bubnováním, písněmi a tanci, děti se mohly aktivně zapojit do programu,
vyzkoušely si bubínky, tance…
„Vstupné 55,- Kč.
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Divadlo LETADLO v MŠ
Ve čtvrtek, dne 26. 9. 2019 v 8.30 hod. přijelo za námi divadlo s pohádkou
“ Výprava do lesa“ „Vstupné 40,- Kč.
Ve čtvrtek 3. 10. 2019 sportovní aktivity Koťata s ORCOU – florbal, cvičení a
sportování na zahradě v dopoledních hodinách
9.10. 2019 V 9.00 h. přijelo do MŠ Divadlo v batohu s pohádkou
„O DRAKOVI BRAMBORÁKOVI“.
Vstupné 40,- Kč
14. 10. 2019 v pondělí jsme se od 8.00 hod. fotili – vánoční fotografování
Dne 18. 10. 2019 od 8.00 hod. proběhlo vyšetření řeči – PaeDr. Alena Stodůlková –
předškolní děti a děti dle potřeby vývoje řeči - se souhlasem rodičů
VE ČTVRTEK 24. 10. 2019 V 8. 45 DIVADLO ŠTERNBERK V MŠ
přijelo s maňáskovými pohádkami: O ŠÍPKOVÉ RŮŽEBCE,
O PEJSKOVI A KOČIČCE, A ZAJÍC, LIŠKA A KOHOUT
Vstupné 30,- Kč
V úterý 5. 11. v 9.20 hod. navštívila Koťata SVČ Krnov- keramickou dílnu a výtvarně
tvořila, pracovala s hlínou.
Pro dopravu využit autobus – MHD.
Cena kurzu 80,- kč
Ve středu 6. 11. v 17. 00 hod. proběhl na školní zahradě a v celé budově MŠ
KOUZELNÝ DÝŇOVÝ VEČER – plný světýlek a zábavy. Děti mohly přijít v jakékoli
masce, RODIČE S DĚTMI PŘINESLY I RŮZNĚ VYDLABANÉ A NAZDOBENÉ DÝNĚ. Ve
třídách byly nachystány soutěže a aktivity pro děti s rodiči.
Ve čtvrtek 7. 11. v 9.20 hod. navštívili Broučci SVČ Krnov- keramickou dílnu a také
výtvarně tvořili, pracovali s hlínou.
Pro dopravu využit autobus – MHD.
Cena kurzu 80,- kč
VE STŘEDU 13. 11. 2019 V 10.00 HOD.
NAVŠTÍVILA TŘÍDY KOŤATA A BROUČCI – SVČ KRNOV,
kde shlédly pohádku KOUZELNÍKOVA DCERA – hranou loutkářským souborem
KRNOVÁČEK
Vstupné 30,- Kč
GLAZOVÁNÍ výrobků v keramické dílně v SVČ KRNOV
V úterý 19. 11. 2019 opět dopoledne KOŤATA
Ve čtvrtek 21. 11. 2019 opět dopoledne BROUČCI
Doprava MHD Krnov
Plavání – 20. 11, 27.11. 2019
Odchod z MŠ po desáté hodině, návrat na oběd autobusem.
V sobotu 23. 11. v 9.00 a v 10.00 hod. vystoupily některé děti z Koťátek s hudebním
pásmem při příležitosti VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ na MěÚ v Krnově.
26.11. 2019 v 9.15 hod. divadlo SMÍŠEK v MŠ
Děti shlédly pohádku: ČERT A KÁČA
Cena 35,- Kč
V úterý, 3.12. 2018 proběhla dopoledne „Mikulášská nadílka“ v MŠ

Výroční zpráva 2019/2020

Mateřská škola Krnov, Maxima Gorkého 22, okres Bruntál, příspěvková organizace












V úterý, 3.12. 2019 odpoledne v 15.10 hod.
Vystoupení některých dětí z BROUČKŮ na Vánočním jarmarku
na náměstí s hudebním programem „VÁNOČNÍ ČAS“
Plavání – 4/12, 11/12, 18/12 2019
Odchod z MŠ po desáté hodině, návrat na oběd autobusem
Ve středu, 4.12. 2019 od 15.00 hod. KUŘÁTKA
„ČERTOVSKÁ DÍLNA“ tvoření rodičů společně s dětmi
Ve čtvrtek, 5.12. 2019 OD 15.15 hod. MOTÝLCI
Besídka pro rodiče „ČERTOVSKÁ“
V úterý, 10.12. 2019 v 15.30 hod. KOŤATA
„Vánoční příběh z města Betléma“ besídka s vánoční nadílkou a posezením
u stromečku spolu s rodiči
Ve čtvrtek, 12.12. 2019 v 15.15 hod. BROUČCI
„Vánoční pohádka O SNĚHURCE“ besídka s posezením u stromečku s vánočním
punčem.
V pátek, 13.12. 2019 v 9.30 HOD. KOŤATA A BROUČCI
KREJČÍK HONZA – vánoční interaktivní divadelní představení s písničkami ve
SLEZSKÉM DOMOVĚ – KRNOV „VÁNOČNÍ NADĚLENÍ“
vstupné 50,- kč
Plavání
8/1, 15/1, 22/1, 29/1 - středy.
Odchod z MŠ po desáté hodině, návrat na oběd autobusem.
16.1. 2020 v 9.15 hod. divadlo SMÍŠEK v MŠ
Děti shlédly pohádku: DOKTORSKÁ POHÁDKA
Cena 35,- Kč

Druhé pololetí 2019/2020








Plavání - Poslední – 4/2 úterý
Odchod z MŠ po desáté hodině, návrat na oběd autobusem.
BRUSLENÍ: VŽDY V ÚTERÝ 11. 2., 18. 2., 25. 2.,
od 10.30 – 11.30 hod. (celkem 7 lekcí 350,- Kč)
Trénovali trenéři hokeje, nutné dobré oblečení – oteplováky, hrubé rukavice, přilba,
brusle – nejlépe šněrovací. Brusle i helmu bylo možno zapůjčit (5,- Kč).
5. 2. 2020 V 9.00 A V 9.45hod. SFÉRICKÉ KINO V MŠ–
Putování ledního medvěda,
Korálový útes, Zvířátka
VSTUPNÉ 65,- Kč
VE DNECH OD 10. 2. DO 14. 2. - Lyžařská školička podrobnosti viz výše v oddíle
aktivity (první dva dny se nekonaly z důvodu špatného počasí.)
VE DNECH OD 17. 2. DO 21. 2. proběhl MASOPUSTNÍ TÝDEN, děti mohly chodit
v maskách, ve čtvrtek 20. 2. dopoledne proběhla Koblížkova nadílku s masopustním
veselím v tělocvičně MŠ.
19. 2. 2020 V 9.00 HOD KOŤATA – p. učitelky
z 1. tříd ZSJN - praktická hodina řízené činnosti s dětmi
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V pondělí, dne 2. 3. 2020 ve 14.30 hod.
odešli pouze předškoláčci do ZŠ Dvořákův okruh,
kde byl pro ně připraven program – seznámení se školou, prohlídkou prostředí,
různými činnostmi a aktivitami po skupinkách ve třídách školy.
Rodiče předškoláčků si přišli dítě vyzvednout do školy – mezi 15.45 hod. a 16.00 hod.
v úterý, 3. 3. 2020 V 15.15 hod.
navštívili naši MŠ p. ředitelé ze ZŠ Janáčkovo náměstí,
ZŠ Dvořákův okruh, ZŠ Smetanův okruh, ZŠ Žižkova a ZŠ Brantice
a zodpověděli rodičům dotazy ohledně zápisu do jejich prvních tříd, odkladu školní
docházky a další otázky týkající se nákupu pomůcek pro první třídu, provozu školní
družiny, jídelny a další informace dle dotazů rodičů
BRUSLENÍ: V ÚTERÝ 3.3. od 10.30 – 11.30 hod.
JARNÍ PRÁZDNINY 9. 3. – 13. 3. 2020
MŠ V PROVOZU (děti s povinnou školní docházkou mohly být doma – nemusely mít
písemnou omluvenku). Bruslení v tomto týdnu nebylo.
Další aktivity v měsíci březnu a pak i v dubnu a květnu neproběhly z důvodu
epidemiologické situace COVID-19.







Ve středu, 3. června 2020 dopoledne jsme oslavili Den dětí – tentokrát – s názvem
„Kouzelnými vrátky pospěš s námi do pohádky“.
Hráli jsme si, soutěžili, tancovali a dováděli s pohádkovými bytostmi.
Děti přišly v pohádkových maskách.
Ve čtvrtek, 4. června 2020 proběhlo od 9.00 na školní zahradě společné fotografování
dětí jednotlivých tříd.
Cena fotografie 60,- Kč
V úterý, 16. 6. 2020 – OD 16.00 HOD. proběhlo rozloučení s předškolními dětmi s akcí
Pasování školáčků – na školní zahradě MŠ.
Společně si s dětmi a rodiči jsme si zasoutěžili, děti byly pasovány na školáčky –
s překvapením a opekli jsme buřtíky.

Během prvního pololetí školního roku – až do jarních prázdnin probíhaly na naší MŠ
průběžné pedagogické praxe studentů třetího ročníku SPgŠ.
Také proběhla stáž dvou chův – ve třídě Kuřátek a Motýlků vždy 100 hodin pod vedením
pedagogů.

VÝSLEDKY INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI
Kontrola z ČŠI neproběhla.
Pouze kontrola - OSSZ
HYGIENA
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2019

Výnosy
Celkové výnosy

8 753 046,80 Kč

Dotace Moravskoslezského kraje
z toho dotace na NIV ÚZ 33353
ÚZ 33076
ÚZ 33074

Projekt Šablony
Projekt Poskytnutí bezplatné stravy
Příspěvek na provoz od zřizovatele
z toho příspěvek na provoz
účelově vázané na správce zahrady
účelově vázané na odpisy

Transferový podíl
Poplatky od rodičů, zák.zástupců dětí

6 253 985,00 Kč
5 998 979,00 Kč
108 747,00 Kč
146 259,00 Kč

293 582,86 Kč
15 662,40 Kč
1 230 009,06 Kč
1 141 300,00 Kč

57 866,94 Kč
885 264,00 Kč

z toho úplata za vzdělávání
stravné

365 940,00 Kč
519 324,00 Kč

Ostatní výnosy (pronájem, úroky)

16 676,54 Kč

Náklady
Neinvestiční náklady celkem
Investiční výdaje- interaktivní panel, 2x hrací patro
Mzdové náklady
Zdravotní a sociální pojištění
Náklady na učební pomůcky
Náklady na vzdělávání
Ostatní provozní náklady

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Materiálně technické podmínky
Výroční zpráva 2019/2020
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347 685,00 Kč
4 985 937,00 Kč
1 655 485,00 Kč
137 179,00 Kč
23 660,00 Kč
1 946 326,61 Kč

4 459,19 Kč
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Mateřská škola prochází každoročně různými opravami a rekonstrukcemi. V současné době
jsou všechny třídy vybaveny novým ergonomicky vyhovujícím dětským nábytkem, stoly,
židličkami, jsou zohledněny i dvouleté děti, došlo k další výměně nábytku – ve třídách.
Máme malou tělocvičnu, která je také velmi dobře vybavena. V letošním roce došlo
k výměně podlahy v tělocvičně, byl tam nevyhovující koberec – prašnost, alergie. Tělocvičnu
také pronajímáme každé odpoledne až podvečer od pondělí do čtvrtku – pro cvičení
zdravotní, cvičení žen, s overbally, míči, rehabilitační cvičení, ONKO NIKÉ.
Hygiena je na dobré úrovni.
Metodické pomůcky, hračky a materiály a pomůcky pro předškolní vzdělávání jsou průběžně
doplňovány a nově pořizovány. Dětem také slouží dobře vybavená zahrada, tematicky
zaměřená – projekt CIRKUS – letos opravena celá malba hracích prvků + nátěr akátového
dřeva speciální lazurou.
Celá škola je pěkně barevně vymalována, doplněna výzdobou.
Opravy, rekonstrukce, nové vybavení ve školním roce 2019/20:





















Pořízení majetku:
Hrací patro ve třídě Motýlků – investice Města 99 000,- Kč, org. práce, výběr,
realizace
Nový koberec do třídy Motýlků 13 000,- Kč
Nové uspořádání třídy, pořízení postýlek pro děti 25 000,- Kč
ACTIV PANEL TOUCH – uvedení do provozu, instruktáž k obsluze – celý pedagogický
sbor - k vzdělávacím programům
Nové regály – výtvarka, část sklepních prostor, sklad školní jídelny – na potraviny
Pomůcky pro vzdělávání, metodika, knihy, hračky
Výtvarný a pracovní materiál, krabice na pomůcky
Výsadba trávníku a keřů po sanaci
Lednice na zeleninu 6 590,- Kč
Vysavač ŠJ + MŠ
Nová skříně – uklid
Nové žebřiny do tělocvičny
Koš na balóny, míče - pojízdný
Konkrétní opravy:
II.etapa SANACE SKLEPNÍCH PROSTOR – během provozu – září až listopad –
organizační práce – zajištění, omítky vnější, vnitřní, sklepy, sklady, chodníky, rušení
angl. dvorků – okna ve sklepě,
Práce ve sklepních prostorách po sanacích – znovu uvedení do provozu, úklid, regály,
přemístění materiálu, výtvarných a dalších pomůcek, uspořádání, ŠJ, potraviny,
sklady zelenina…, kotelna… chemické čištění dlažby ve sklepních prostorách
Nátěr dveří po sanacích
Nová madla do sklepa, skladu ŠJ
V souvislosti s ACTIV PANEL TOUCH – změna v uspořádání v tělocvičně – umístění,
přestavba – postýlky, tělocvičné nářadí, malování tělocvičny, organizace
Malování ředitelna, schodiště, třída Motýlků
Nátěr hracích prvků Cirkus – zahrada – barevná zvířata - oživení
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Oprava laviček, bezpečnostní prvky na schodišti
Rozvaha – konzultace s architektem – plot okolo MŠ
Výměna všech druhů písků – pískoviště + praný písek - dopadiště

Byla odizolovaná budova MŠ z vnějších částí + sklepní prostory – tvořila se zde plíseň
a vlhly zdi. Od září do prosince probíhaly za provozu sanační práce. Vše proběhlo při dobré
organizaci a vstřícnosti všech zainteresovaných v pořádku bez problémů, vše se hned řešilo,
firma pracovala profesionálně, navázala na předchozí etapu a práce dokončila.
Ještě je třeba také opravit dláždění chodníku při vstupu do MŠ – hlavní vchod.
Je zcela nevyužit půdní prostor – mohla by zde vzniknout multifunkční třída – pro jazykovou,
hudební, dramatickou výchovu, projektové vzdělávání. Zatím nebyla vyhlášena vhodná výzva
pro tuto oblast – využití z fondů EU.
Do budoucna plánujeme vybavit MŠ ještě novou myčkou do školní kuchyně a škrabkou na
brambory. Plánujeme výměnu osvětlení ve třídách.
Také je třeba vyřešit vestibul – vstup ze zahrady do MŠ - příchod dětí s rodiči –
rekonstruovat.
Dokončit zabezpečení – hlavní vchod – rozpracováno.

ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY – FINANCOVANÉ Z JINÝCH ZDROJŮ

Dále jsme pokračovali v projektu ZELENÁ ŠKOLA
Naše škola se zapojila do unikátního projektu Zelená škola a umožňuje tak dětem, učitelům i
návštěvníkům školy třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i
elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti
cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého
chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.
Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše
odkládat do sběrného boxu, který je umístěn na chodbě před tělocvičnou školy. Projekt naší
škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu.
Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a
efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako
je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství
recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.
Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění,
recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.
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Naše škola obdržela certifikát a je oprávněna používat logo „Zelená škola“.

Také jsme pokračovali v nastavených aktivitách mezinárodního projektu Ekoškola.

Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program, v rámci kterého se žáci učí o
environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory
energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí.
Hlavním cílem projektu je zkvalitnit environmentální výchovu v mateřských školách
prostřednictvím rozšíření mezinárodního programu Ekoškola na cílovou skupinu mateřských
škol. Titul Ekoškola jsme však již znovu neobnovovali, řídíme se a pracujeme dále
s nastavenými parametry.
Pokračovali jsme v ekologickém programu : Nakrmte plastožrouta.

Pokračovali jsme v projektu ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ II – s názvem – KROK ZA KROKEM
K POZNÁNÍ II, financovaného z výzvy MŠMT - OP VVV – Šablony II “.
Výše částky schválené podpory (100%), která byla projektu přidělena, činí 560 188,- Kč.
Projekt probíhá od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020.
Z projektu je financováno:
2/1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ po dobu 22 měsíců – 376 168,- Kč
2/1.5 Chůva – personální podpora MŠ po dobu 10 měsíců – 170 100,- Kč
2/1.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP – 13 920,- Kč
Ve školním roce 2019/2020 již probíhal pouze školní asistent zejména ve třídě KOŤATA.

Také jsme zapojeni do projektu Města Krnova z fondů Evropské Unie – Evropské strukturální
a investiční fondy OPVVV MAP KRNOVSKO.
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SPOLUPRÁCE S PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ
SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ
Na pracovišti není odborová organizace, vedení školy konzultuje zaměstnanecké otázky dle
vzniklých situací, na pedagogických a provozních poradách, snaží se řešit okamžitě.
SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ
• spolupráce s SPgŠ – celoročně probíhají na naší MŠ průběžné PRAXE
• spolupráce se ZŠ – návštěva 1. třídy - 3. ročníky, konzultace k zápisu
• spolupráce se SVČ „Krnov“ - vzdělávací, sportovní a kulturní aktivity
• spolupráce se ZUŠ Krnov, návštěva ZUŠ, shlédnutí vzdělávacích programů
• návštěva knihovny – dětské oddělení
• účast na kulturních vystoupeních pro MěÚ Krnov - vítání občánků, veletrhy
• kulturní vystoupení pro Domov důchodců
• ekologické projekty – p. Bodešínský, ekologické vycházky
• spolupráce s PPP – přednášky pro rodiče, řešení odkladů
• spolupráce s Hasiči a Policií - účast na výtvarných soutěžích policie a hasičů
AKCE VE SPOLUPRÁCI S RODIČI

•

Zahajovací schůzka SRPŠ - seznámení s hospodařením
seznámení s organizací a provozem školy, ŠVP, vzděláváním, školním řádem, se
zaměstnanci školy, platby v MŠ (úplata za předškolní vzdělávání, stravné,
kulturní a sportovní akce)

•
•
•
•
•

Kouzelný dýňový večer
Vánoční besídky spolu s tvořivými dílnami
Oslavy Dne dětí
Školní výlet
Rozloučení se školáky, pasování, slavnost s rodiči a dětmi na školní zahradě

Letos se nekonaly z důvodu COVID-19 velikonoční dílny, Slet čarodějnic, naplánované výlety,
exkurze, besídky k Svátku maminek, vystoupení v Domově důchodců.
Spoluúčast rodičů
Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých programů, akcí, výletů,
sportovních činností atd. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje.
Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim vyhovět;
chrání soukromí rodiny, domlouvají se s rodiči o společném postupu při výchově a vzdělávání
jejich dětí. V případě potřeby slouží také jako poradce v rámci své kompetence.
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HODNOCENÍ A ZÁVĚR
V období školního roku 2019/2020 se nám podařilo naplňovat cíle stanovené ŠVP
„Krok za krokem celým rokem“ a částečně plánované edukační aktivity TVP, zpracované
učitelkami na třídách – mimo období 17. 3. 2020 – 17. 5. 2020.
Byly zřízeny ještě facebookové stránky školy a na webových stránkách zvláštní oddíl – aktivity
pro děti ke stažení. V době epidemiologické situace měly možnost rodiče stáhnout si pro děti
mnoho různých pracovních listů, vzdělávacích aktivit, tipů na činnosti s dětmi – v tomto dále
pokračujeme. Také děti třídy Motýlků dostaly aktivity v papírové podobě. Je zřízena možnost
zaslání hromadných SMS - v době – kdy je třeba poslat důležitou informaci rodičům.
Jinak všechny informace mají rodiče možnost sledovat na webových a facebookových
stránkách, v MŠ na nástěnkách a místech k tomu určených.
O uvedení MŠ do provozu po uzavření z důvodu COVID-19 informovala ředitelka všechny
ještě telefonicky.
Do MŠ nenastoupily zpět všechny děti, asi třetina zůstala na ošetřovném doma s rodiči.
Zúčastnily se však společného fotografování, oslavy MDD i rozloučení školáků.
Všechny děti také ještě přišly do MŠ vyzvednout si své výtvarné produkty a ukončit si tak
školní rok.
I přestože byly jarní měsíce velmi netradiční, závěr roku byl nakonec velmi podobný letům
předchozím.
Získali jsme nové zkušenosti, naučili jsme se pracovat častěji s digitální technikou, používat
více web, facebook, vyrovnali jsme se se zcela novými pracovními podmínkami a vyřešili
nenadálé a nepředvídatelné situace.
ZÁMĚR MŠ: DÁLE NAPLŇOVAT ZÁKLADNÍ CÍLE:
•

upevňovat stabilní kolektiv pedagogů a ostatních zaměstnanců, založený na
vzájemném respektu a přínosné komunikaci, nadhledu a velkorysosti,
vstřícnosti a optimismu. Příjemné pracovní prostředí a dobré vztahy mezi
spolupracovníky jsou automaticky přenášeny do tříd

•

rozvíjet týmovou spolupráci a kolegiální vztahy ve škole

•

hodnotit a inovovat strategie a plány pro realizaci a zdokonalování ŠVP

•

poskytovat dětem kvalitní základy vzdělávání, klást důraz na samostatné
myšlení

•

zajistit všem (dětem i zaměstnancům) bezpečné prostředí a pozitivní sociální
klima

•

rozvíjet podmínky ke vzdělávání – ekonomické zdroje, kulturnost a vybavenost
prostředí, hygiena

•

inovovat vyučovací proces, být konkurence schopnou školou

•

dbát na prevenci rizikového chování

•

zvyšovat prestiž školy

•

spolupracovat se ZŠ, ZUŠ, SPgŠ a dalšími organizacemi a subjekty
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Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům mateřské školy za odvedenou práci, za reakci na
nové situace a jejich zvládnutí, za jejich kreativitu v těchto podmínkách, předávání
zkušeností, nápadů a aktivit i v netradiční formě.
Poděkování patří za podporu a vstřícnost i vedení Města Krnova a pracovníkům Odboru
školství, kultury a sportu.
Pedagogická rada projednala dne 18. 8. 2020.
V Krnově, dne 18. 8. 2020
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